DiREKLERARASI
ile metnin (ravi ile mervlnin) durumları
bütün yönleriyle ele alınmaktadır. Bu ilim
sayesinde sadece Hz. Peygamber'e değil ashap ve tabiine ait olan bütün rivayetlerin sahih, hasen ve zayıf nevilerinden hangisine girdiği, rivayet edilen haberin tahammül* yollarından hangileriyle alınıp nasıl nakledildiği , ravilerin ne
ölçüde güvenilir olduğu ve sonuçta bu
haberin kabul mü yoksa red mi edileceği belirlenir. Bu şekliyle dirayetü'l-hadfs
ilmi cerh ve ta'dTI, nasih ve mensüh, muhtelifü'l-hadfs, garfbü'l-hadfs gibi çeşitli
ilimlerle yakından ilgilidir. Bazı alimierin dirayetü'l-hadfs yerine mustalahu'lhadfs, ulümü'l-hadfs, usül-i hadfs ve ilmü'l-isnad terimlerini kullandıkları görülmektedir.
Dirayetü'l-hadfs ilmi rivayetü'l-hadfs
ilminden sonra doğmakla beraber bu iki
ilim birlikte uygulanagelmiştir. Ashabın
hadis nakil ve rivayetinde gösterdiği titizlik, yine onların bizzat Hz. Peygamber'den duymadıkları rivayetleri onun ağzın
dan işitme imkanına sahip olan kimselerden duymak için yaptıkları uzun seyahatler ve ilk halifelerin bu konuda gösterdiği ihtiyat dirayetü'l-hadfs ilminin
esasını teşkil etmiştir.

Ashab-ı kirarnı
şılamaya

ve

rivayetleri ihtiyatla karsevkeden huKerfm'in, "Hakkında bil-

araştırmaya

sus ise Kur'an-ı
gi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme"
(el-isra 17 / 36) ve, "Ey mürninlerı Fası
ğın biri size bir haber getirdiği zaman
onu araştırın" (el-H ucurat 49 1 6) tarzın
daki emirleridir. Temelleri bu kadar eski olmakla birlikte dirayetü'l-hadfse ait
kaidelerin müstakil eserlerde ele alın
ması, tabii olarak rivayet mahsüllerinin
kitap haline gelmesinden sonraya kalmıştır. Konuya dair ilk bilgilere Şafii'nin
er-Risôle'sinde, Ahmed b. Hanbel'in talebelerine verdiği cevaplarda, Sahih-i
Müslim 'in mukaddimesinde, Ebü Davüd'un Mekkeliler'e yazdığı mektupta,

Tirmizi'nin el-Cami'u'ş-şahiJ:ı'ine ilave
ettiği el- 'ilel'de, Buharf'nin tarih kitapları ile cerh ve ta'dfle ait kitaplarda rastlanmaktadır.

Dirayetü'l-hadfs ilminin geniş terim ve
bir kısmını bir araya toplamak üzere yazılan ilk eserlerden biri.
belki de birincisi Ramhürmüzf'nin (ö.
360/ 971) el-MuJ:ıaddişü'l-faşıl beyne'rravi ve'l-vd'i'sidir (Beyrut 1391 / 1971).
Daha sonra Hakim en-Nfsabürf'nin (ö .
405 1 1O14) Ma 'rife tü 'ulı1mi'l-J:ıadiş'i
(Kahire 1937) ile Hatfb ei-Bağdadf'nin (ö
463 / 1071) el-Kifaye fi 'ilmi'r-rivaye'si (Haydarabad ı 357) ve Kadf İyaz'ın (ö
544 / ı 1491 el-İlma' ila ma' rifeti usu li'r-rivaye ve talqidi's-sema' (Kahire
13891 1970) adlı eseri kaleme alınmıştır.
En önemli özellikleri. verdikleri bilgileri senedieriyle birlikte nakletmek olan
bu eserlerden sonra İbnü's-Salah'ın (ö.
643 / 1245) "Mukaddime" diye şöhret bulan 'UIUmü'l-J:ıadiş'i gelir. Bu kitap kendinden sonraki usul çalışmalarının mihveri olmuştur. Eserin muhtasarları arasında Nevevi'nin et-Takrib'i, İbn Kesfr'in
İ{Jtişaru 'ulumi'l-J:ıadiş'i ve lrakf'nin Eltiyye'si kayda değer kitaplardır. Aynı
eserin muhtasarlarından biri olmakla
beraber konuları yeni bir tertibe koyan
İbn Hacer'in Nu{Jbetü '1- fiker'i ile bu
eserin yine ona ait Nüzhetü'n-nazar
adlı şerhi büyük itibar görmüştür. Daha
sonraki devirlerde yapılan usul çalışma
ları Nu{] be tü '1- fiker üzerinde yoğunlaş
kurallarından

tırılmıştır.

Nevevi'nin et- Ta]uib 'ine Süyütf taraTedribü'r-ravi adlı şerh,
aslını unutturacak kadar büyük bir itibar kazanmıştır. XX. yüzyılın başlarında
kaleme alınan Cemaleddin ei-Kasımf'
nin Kava'idü't-taJ:ıdiş'i, Tahir ei-Cezairf'nin Tevcihü'n-nazar'ı ve İbn Kesfr'in
İhtisdr'ına Ahmed Muhammed Şakir'in
y~zdığı el-Bii 'işü '1- J:ıaşiş adlı şerh de
meşhur olmuştur. Babanzade Ahmed
fından yazılan

Naim'in Sahih-i Buhari Muhtasan Tecrid-i Sarih Tercemesi'ne yazdığı geniş
mukaddime ile Tayyib Okiç'in Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler adlı
eseri, dirayetü'l-hadfsin çeşitli yönlerini
ele alıp inceleyen Türkçe eserlerin ilk örnekleridir. Dirayetü'l-hadfs ile yakından
ilgili olan diğer ilimiere dair çalışmalar
ise ll. (VIII.} yüzyıldan itibaren devam edegelmiştir.

Dirayetü'l-hadfs ilmi, sened tetkiki ve
tenkidi usulleri yanında metin tenkidi
esaslarını da konu edindiğinden muhaddislerin sadece senedie meşgul olduklarını iddia etmek eksik ve yanlış bir değerlendirmedir (bk. HADiS). Bu ilim yeni
araştırmalarla gelişmesini sürdürmektedir.
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İstanbul'un XIX. yüzyıldaki
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yıkılmadan

(S. Eyice
a rşivi)

en önemli kültür
ve sanat merkezlerinden biri.

Eskiden Veznecil er- Şehzadebaşı yolunun Onaltımart Şehitleri ve Dedeefendi caddeleriyle birleştiği noktalar arasın
da kalan bölümüne, her iki yanda yer
alan kagir dükkaniarın önündeki alçak
mermer sütunlar üzerine oturtulmuş reva klardan dolayı Direklerarası deniliyordu. Yaya kaldırımı bu sütunlar arasın
dan geçtiği için benimsenen isim, daha
sonraları caddeyle birlikte çevrenin de
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adı

haline

gelmiştir. Aslında

bu dükkan-

Iarı Damad İbrahim Paşa, Şehzadebaşı

Camii'nin üst yanındaki külliyesine gelir
amacıyla yaptırmıştır. Ana
caddenin iki tarafında yer alan önü revaklı toplam seksen iki adet dükkanın
bugün sadece külliye tarafında aslı bozulmuş birkaç tanesi mevcut bulunmaktadır (geni ş bilgi için bk. DAMAD İBRAHiM
sağlamak

PAŞA KÜLLİYESİ)
Direklerarası XIX. yüzyıla kadar daha
çok yeniçerilerin gezinti ve eğlence yeriydi. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldı 
rılmasından sonra, özellikle ramazan aylarında kalabalıklaşan istanbul'un en faal pazarı, gezinti ve eğlence mahalli olma hüviyetini kazandı. Burası o yıllarda
bugünkü istanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi binasının bulunduğu yerden
başlayarak Şehzadebaşı Camii'nin önünden Saraçhanebaşı'na, hatta Fatih Parkı'na kadar uzanıyordu. Bu bölge Beyazıt, Süleymaniye, Şehzadebaşı, hatta Fatih gibi selatin camilerinin çevrelediği,
daha doğrusu bu ibadethaneleri birbirine bağlayan ana yolun ortasından geçtiği bir yer olduğu için bilhassa ramazan aylarında gelişen şehrin gece hayatının sürd üğü önemli ve hatta tek semt
olma özelliğine sahip olmuştur.
Direklerarası, devrinde sadece bir eğ
lence ve gezinti mahalli olarak değil aynı zamanda kültür, edebiyat ve sanat
muhiti olarak da önemli bir yere sahipti. Ayrıca son devirde Batılılaşma'nın geleneksel Türk toplum hayatına yaptığı
olumsuz etkilerin sergilendiği bir bölge
olduğu gibi ilk tiyatro sahnelerinin de
kurulup geliştiği yerlerden biri ve en
önemlisidir. Yerli tiyatro topluluklarının
ortaya çıktı ğı 1880 'li yıllarda Direklerarası'ndaki büyük kahvehanelerde orta
oyunu, meddah ve Karagöz gibi eski temaşa sanatları icra edilirken basit de
olsa birçok tiyatro yine burada sahnelerini halka açmaya başlamıştır. Türk tiyatro tarihinde önemli yerleri olan Temaşahane - i Osmanf, Osmanlı Dram Kumpanyası, Hayalhane-i Osmanf. Eğlence-i
Osmanf adlı topluluklar ve ~<üçük İsmail,
Harndi Efendi, Kel Hasan, Şevki Efendi,
Abdi Efendi, Peruz Hanım gibi ilk tiyatro oyuncuları Direklerarası'nın meşhur
ettiği başlıca isimlerdir. Gerek orta oyunu gerekse tulüat tiyatrolannın faaliyetlerini ll. Meşrutiyet'ten sonra da devam
ettirdiği görülür. Bu dönemde özellikle
Sahne-i Heves, Sanayi-i Nefise Tiyatrosu, Mürebbf-i Hissiyyat, Burhaneddin
Tiyatrosu ve DarüttemsTI-i Osmanf gibi
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özel topluluklar Direklerarası'nda kurulup gelişirken şehremaneti tarafından
desteklenen ve bugünkü Şehir Tiyatroları'nın çekirdeğini teşkil eden Darülbedayi de 1914'te yine buradaki Letafet
Apartmanı'nda faaliyete geçmiştir.
Direklerarası'ndaki bazı ünlü kahvehane ve çaycı dükkaniarı ise devrin tanınmış şair ve edebiyatçılarıyla fikir ve
sanat adamlarının bir araya gelip sohbet ettikleri önemli birer kültür ve edebiyat merkezi durumundaydı. Bunların
başında Fevziye Kıra athanesi gelir. Şeh
zadebaşı Sebili ile Dedeefendi caddesinin karşısında ve Fevziye caddesinin köşesinde bulunan kıraathane 1880'1i yıl
larda kurulmuş, canlılığını ll. Meşrutiyet
sonrasına kadar sürdürmüş, 1930' lara
kadar da varlığını korumuştur. Daha çok
devrin aydın tabakasının devam ettiği
bu kıraathane özellikle ramazan aylarında tam bir müsiki kahvesi ve konser
salonu haline gelirdi. Burada Kemanf
Tatyas Efendi ile Kemençeci VasHaki'nin
yönettikleri fasıliara Tanbürf ve Üdf Cemil beylerle Rauf Yekta ve Lemi Atlı'
nın da amatör sanatçı olarak katıldık
ları bilinmektedir. Daha sonraki yıllar
da Cağaloğlu'nda kurulan Darülelhan
da Direklerarası'na taşınmış ve buradaki kahvehanelerde başarılı konserler vermiştir.
Direklerarası'nın ünlü kültür ve edebiyat merkezlerinden biri de Hacı Reşid'in çaycı dükkanı idi. Ferah Tiyatrosu'nun karşısında bulunan bu küçük çayhane, başta Muallim Naci ve Ahmed Midhat Efendi olmak üzere Şeyh Vasfi, Muallim Feyzf, Hoca Hayret, Andelfb, Nabizade Nazım, Ali Rühf ve Ahmed Rasim
gibi edebiyatçıların başlıca uğrak yerlerinden biri olmuştur. Meşrutiyet'ten sonra bunun yerini Mersin Efendi'nin dükkanı almıştır. O devre ait hatırat kitaplarından öğrenildiğine göre buranın belli başlı müdavimleri arasında son devrin tanınmış simalarından lsmayı! Hakkı
Baltacıoğlu ile Mustafa Şekip Tunç da
bulunmaktaydı. II. Meşrutiyet'ten önceki
yıllarda Mehmed Akif, Neyzen Tevfik, Halil Edib ve İbnü!emin Mahmud Kemal'in
devam ettiği tanınmış bir yer de Hacı

manında Letafet Apartmanı'nın altın
daki Darütta'lim Kıraathanesi'ni ele almış, roman kahramanlarının önemli bir
kısmını burada tanıdığı tiplerden çıkar
mıştır. Bunlardan başka, varlığını 1960'!ara kadar sürdüren ve tanınmış kişile
rin devam ettiği Ali Baba Çayevi, Şule
Kıraathanesi, Acemin Kahvesi ve Yavrunun Çayhanesi de yine burada bulunmaktaydı. Direk!erarası ' nda kültür ve
edebiyat faaliyetlerinin odaklandığı bu
merkezlerin dışında bir de XIX. yüzyılın
ikinci yarısında açılmış, daha ziyade uşak
arayan zenginlerin başvurduğu Uşa klar
Kahvesi denilen bir kahvehane vardı ve
bir !onca disipliniyle şehrin ileri gelen
ailelerine hizmet vermekteydi (İst.A, VIII,
4604-4605). Osmanlı Devleti'nin son dönem!eriy!e Cumhuriyet'in ilk yıllarında
gittikçe artan Batılılaşma tesiriyle iyice
değişen ve a!afranga!aşan hayat tarzı
sebebiyle Beyoğlu yeni bir eğlence merkezi hüviyeti kazanınca daha yerli ve milIf özelliklere sahip olan Direklerarası eski önemini kaybederek yavaş yavaş unututmuştur.

Direklerarası'nın

ünlü olduğu yıllarda
bir bölgesi olan Cerrahpaşa'daki Avratpazarı'nda tam bir minyatürü kurulmuştu ve aynı adı taşıyordu.
Orada da üzeri kiremit çatı ile örtülü
yan yana sıralanmış dükkaniarın önünde ahşap direkler vardı ve yaya kaldırı
mı yine direkierin arasından geçiyordu.
190S'e kadar devam eden bu küçük Direklerarası'nda dört adet bahçeli kahvehane, bir tatlıcı, iki bakkal ve bir de
manav dükkanı bulunmaktaydı .
şehrin diğer
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Mustafa'nın çaycı dükkanıdır.

Tanzimat devrinin ünlü edebiyatçıla
Recaizade Mahmud Ekrem Araba Sevdası'nda o dönemde Direkterarası'nda piyasa yapan halkı bütün ayrın
tılarıyla anlatmıştır. Cumhuriyet dönemi
yazarlarından Ahmet Harndi Tanpınar
da Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı rorından
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Bir ağırlık ölçüsü
gümüş para birimi.

Eski Yunan devletiyle ticari münasebet!er sırasında drahmi kelimesinden
F'arsça'ya, daha sonra oradan Arapça'ya
geçmiştir. Gerek ağırlık gerekse para bi-

